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أعياد امليالد في أوروبا.
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ملشاهدة  الصفحة بتقنية  الواقع املعزز 
ألول مرة في الكويت

Zappar حمل تطبيق

مواقيت الصالة

حالة الطقس

حالة البحر

 5.00 الفجــر 
6.24 الشــروق: 
11.37 الظهــر 
2.30 العصــر 
4.49 املغــرب 
6.11 العشــاء 

غائم جزئيــا والرياح 
شمالية غربية سرعتها 
من 15 - 40 كم/ ساعة.

أعلى مــد: 8.46 ص ـ 
9.10 م

أدنى جزر: 2.48 ص ـ 
2.53 م

العظمى: ٢٤ - الصغرى: ١٠

»ال أعتقد أننا ميكن أن نصبح أصدقاء يوما«
ليونيل ميســي، جنــم نادي 
إقامة عالقة  برشلونة، يستبعد 
صــــداقة حقيقيــة مــع نظيره 
كريستيانو رونالدو جنم نادي ريال 
مدريد، وذلك ألن مثل هذه الصداقة 
تتطلب برأيه قضاء وقت طويل معا 
لكي تترسخ في حني أنهما ال يلتقيان 
إال في مناسبات توزيع اجلوائز، التي 
يربح أحدهمــا اجلائزة األولى فيها 

عادة.

»رمبا ميثل زواج األمير هاري شــعاع أمل 
للبريطانيني الذين يعانون اآلن من الكثير 

من املشاحنات حول مختلف القضايا«
تعليق لصحيفة »ذا صن« بعد اإلعالن 
عن زواج األمير من صديقته املمثلة 

ميغان ماركل في الربيع املقبل.

»إننا نشهد أعمال إبادة جماعية في بورما وال 
نفعل شيئا«

الصحافي البريطاني بيتر أوبورن 
أن كــذب رئيــس احلكومة  يؤكد 
بليرفي  الســابق توني  البريطانية 
امتالك صدام حســني أسلحة دمار 
شــامل وما جنم عن ذلك من غزو 
للعراق هو السبب الذي يجعل الغرب 
القيــام بأي عمل  اآلن مترددا في 

عسكري في اخلارج.

»احلقيقة أنني أحتول إلى امرأة فظة عندما 
ألتقي الناس في األماكن العامة«

املمثلة جينيڤر لورانس )27 سنة(، 
التي تتقاسم مع شريكها في العمل 
ثروة تصــل إلى 450 مليون دوالر 
تقريبــا، تعترف بأنها تصبح امرأة 
التعامــل مع اآلخرين،  أخرى عند 
وذلك بهدف الدفاع عن نفسها أمام 

تدخالتهم في خصوصياتها.
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بَوِي الشّرِيف فِي ذِكْرَى املَوْلِدِ النَّ
ً ُمـَردِّدا ِللَْقـِريـْـِض  َعـِرْفــتُـــَك  قالَْت 

َفَعـالََم َصْمتُـَك يَوَم ِعـيْـِد امْلَـــــْوِلـِد
ً َمـاِلكـــا ِللَقـــــواِفْي  َعـَهْدتُــَك  ْي  ـِ ِإنّ

النَِّدي َكالُغْصــِن  يََديْــَك  بنَْيَ  تَنْســاُب 
ً ـْــي خاِفقا ـِ ـــــَرْت ِمنَْك اللَّيالــ ما َغيَـّ

ـ)آِل ُمَحــــمَّــدٍ( و)ُمَحمَّــــِد( ـ ـِ َشـَغــفاً بـ
أَْشــَرَق نُــــْوُرُه ــْد يَْوَم  ـِ َفتَعاَل نُنْش

ـْــُد مِلُنِْشِد ـْــُب ِبِه النَِّشيـ َفلَكــَــْم يَِطي
ـْـــَو ِعباِدِه ِ نَح َفالِْعيْــــُد لُْطـــُف اللَّ

ـْيءُ ِبنــُــْوِرِه امْلُتَــَوقِّــــِد ـِ بَــــدٌْر يُضــ
ُر َدْربَــــنا ـْــــُد آيـاٌت تُـنَـــِوّ اَلِْعــيـ

تُْســتَْوَرِد لَــْم  َغــّراُء  وَمـــباِدٌئ 
َّـٌة وِعـبـاَدٌة َوْحــداِنيـــ ـْـــُد  والْعـَيــ

ــِد جـَـّ الُسّ ِللْخاِشـِعــيْـَن  وِبـشـــاَرٌة 

ــْعِر َكـــيَْف ِلشاِعــــٍر ِإيْهٍ َقواِفي الشِّ
ِبُـنِْجـِد امْلَِديِْح  يَْهـــتَِدْي ُسـبُـــَل  أَْن 

ُ جـَـلَّ َجــاللُــــهُ أَْســـــَرى ِبـِه واللَّ
َوْهــــَو امْلَُشـــفَُّع ِللَْخالِئــِق ِفــْي َغِد

َفــِإذا َصَمتُّ تَـَهـيُّـــباً َعْن َمـــــْدِحِه
ِد ـْـــمِ َهـيْـبَـِة َمْجـِدِه امْلُـتَـفـــرِّ ِلَعِظيـ

ً كـا وتـبَــرُّ ــنــاً  تَــيَــمُّ وِإذا َشـَدْوُت 
ال مـــاِدحاً ِفـــْي ِعـــيِْد َمْوِلِد أَحـَْمـِد

وامْلُْصَطَفــى ِامْلُْصَطَفــى  آِلل  ـْي  ُحبِـّ
تَـَعــبُّـِدي ِبــِه وِفــيِْه  ـْـُن  أَِدي نَـْهــٌج 

َولََدتْهُ آِمنٌَة َفـَضـّجـَـــْت َحـْولَـهـــا الْـ
ـأَْمــــالُك ِبالبُُشَرى تَُرْوُح َوتَغـتَـــِدي

ُقْدِسـيَّةً أَْرَخــْت عـَلَـــيِْه َسـتـائـِــراً 

ِلـتُـِعـــدَُّه يـــَْومـاً أِلَنْبـَـِل َمـْقـَصـــِد
ــــراً ِبُقـُدْوِمـِه جـــاءَ امْلَِسيْـــُح ُمـِبشِّ

امْلَْوِعــِد ِبانِْتظــاِر  أَْشـــَرَق  َوالَْكــْوُن 
َمِعيْـــِنِه ِمْن َصـــفاِء  نَنَْهْل  فـَتَـــعاَل 

نَبْعاً َصفـــا َرقراُقـــهُ َكـالَْعـْسَجــــِد
ــُرْوُر ِبطــاَح َمكَّــةَ َفاْرتَــَدْت َعــمَّ السُّ

ثَْوباً َقـِشـيْـبـــاً ِمثْلُـهُ لَـــْم تَـْرتَــِدي
بُى الرُّ النِّيْــَراُن واْزَدَهــِت  ِبــِه  َخَمَدْت 

َــْوَق هامِ الَْفــْرَقــِد وَعـــال َسـنـاءً فـ
ِلـَمـْجــِدِه الْيَِتيُْم فـَـــال نَـظـِيْـَر  ذاَك 

تَْهتَـــِدي ِليَْقــِة  اخْلَ بَِنــي  ُكُلّ  ِبُهــداُه 
َطـريْـَقها يْــُر  ـِ يُــن َطـلَْعــِتِه  وِبـنُـْوِر 

َفــــلَطامَلا عـاَشـْت ِبلَيْــــٍل َسـرَمــِد

ِتَـلُفُُّهـْم ـــالم  الظَّ ْـُر  َدِيـاِجـيـ كـــانَْت 
ْـِرُقـُهـْم ِبلَـيْـٍل أَنـَكـــِد واجْلَْهـــُل يُغـ

اَل الِْفْكــُر يَْجَمُعُهــْم ِليَْحــِزَم أَْمَرُهـــْم
ـَرأٍْي ُمـْرِشـــِد ـِ ويَــُقــْوَد رَكـبَـُهـُم لـ

أَْحقاُدُهــْم تُـــِذْيُبُهْم  ُمتَخاِصِمــنْيَ 
امْلَوِقـِد لَهيْــــُب  يُْذِكـــيْها  ــاِر  َكــالنَـّ

فــــِإذا بـِِهــْم بَْعــــَد الِْهــدايَــِة أُمَّـٌة
ــْؤَدِد الُْعال والسُّ ِإلَــى ُســبُِل  تََســُمْو 

َدْولَــٌة أَُمــــٌم وقاَمْت  لَُهــــْم  دانـَـْت 
كانَــْت ِبَفْضــِل الدِّيْــنِ أََعْظــَم َمْرَصِد

علي يوسف المتروك
2017/11/28

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية   
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

منيرة حسن دهش حسن الرشيدي ـ 78 عاما ـ الرجال: 
القيروان ـ ق1 ـ ش109 ـ م40 ـ ت: 99500980 ـ 

النساء: القصور ـ ق4 ـ ش1 ـ م45.
سلوى عبدالرزاق محمد القربه ـ 40 عاما ـ الرجال: الدسمة ـ 

ق5 ـ ش59 ـ م13 ـ ت: 99311229 ـ النساء: سلوى ـ 
ق6 ـ ش2 ـ م28 ـ ت: 67726440.

نورة عبداهلل حويد العصيمي، أرملة سالم سعود العصيمي ـ 
72 عاما ـ الرجال: عبدالل املبارك ـ ق2 ـ ش203 ـ 

م33 ـ ت: 65550511 ـ النساء: عبدالل املبارك ـ ق3 ـ 
ش319 ـ م53 ـ ت: 55533777.

إسماعيل محمد عبداهلل اشكناني ـ 51 عاما ـ حسينية 
االشكنانية ـ ميدان حولي ـ ت: 99891858 ـ 

66711666 ـ 66623671 ـ الدفن التاسعة صباحا.

»خان اجلوخ« يجمع مصممي األزياء واحلرفيني في بيروت
مع ازدهار صناعة األزياء 
بلبنــان أصبــح لمصمميها 
وللحرفيين مكان جديد وحيد 
يلتقــون فيــه ويعرضــون 
أعمالهــم وســط العاصمــة 
بيروت، المكان ُيطلق عليه 
اســم »خان الجــوخ«، وهو 
اســم مســتوحى من الخان 
الذي يشهد عمليات التبادل 
والتجارة. وهــذا المكان أو 
الملتقى أو الســوق مبادرة 
من الشركة اللبنانية لتطوير 
وإعادة إعمار وســط مدينة 
بيــروت »ســوليدير« التي 
تولت تطوير معظم العاصمة 
اللبنانية بعد انتهاء الحرب 

األهلية في لبنان.
وقال أديب النقيب مدير 
تطوير األعمال والشــؤون 
التجارية في سوليدير: »إحنا 
اليوم قررنا ندعم المواهب 
الشابة اللي هي كثير عندها 
مواهــب بــس مــا عندهــا 
اإلمكانية ان تقدم منتوجاتها 

بـــ »اإلنجليزيــة«  المــكان 
الخبــرات  وهــن مقدميــن 
وهيــدا ليعلمــوا التالميــذ 
اللي ما عندها إمكانيات انه 

ومعروضاتها، عملنا تعاون 
مع أكاديمية لتعليم الخياطة 
والتطريز اسمها ساحة إبداع 
بـ »اإلنجليزية«، احنا مقدمين 

تقــدر تأخذ شــهادات بهيدا 
الموضوع، هن بيدعموهن 
بيعلموهن وإحنا بنقدم لهم 

المحل«.

دعم املواهب الشابة في مجال تصميم األزياء واملهن احلرفية في لبنان

ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو الـ 

لالشتراك
22272770
www.alanba.com.kw

ا�صرتك واح�صل فوراً

على طقم �صاعات )رجالية ون�صائية(

ع بالأملا�س! مر�صّ

ال�صروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 20 د.ك على هدية فورية عبارة

   عن طقم ساعات رجالية ونسائية »EVAL« مرصع بثماني حبات من األملاس وذلك اعتباراً من 2017/10/15 حتـى 2017/12/21.
� ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً.

� ال يحق للمشترك االشتراك أكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية

   وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني  في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.

اخرت لون 

طقم ال�صاعات

املنـا�صب لك 

ألماس لكل الناس

لالشتراك عبر املوبايل
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